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504D KAKSITASOISEN ISKUNTUNNISTIMEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
DEI 504D STINGER DOUBLEGUARD -ISKUNTUNNISTIN ON TARKOITETTU VAROITTAMAAN OVILLA
KOLHIJOITA JA RENKAIDEN POTKIJOITA JA MUITA HÄMÄRÄHENKILÖITÄ SIITÄ, ETTÄ AJONEUVO
ON SUOJATTU DEI:N TURVAJÄRJESTELMÄLLÄ
Valitse johdotusohjeista hälyttimellesi tarkoitettu oikea ohje ja kytke iskuntunnistin sen mukaisesti.

JOHDOTUSOHJEET:

DEI:N HÄLYTIN, JOSSA ON KAKSITASOINEN (MULTIPLEX) LISÄTUNNISTINLIITÄNTÄ:

Vaihtoehto 1 (kaksitasoinen lisätunnistinliitäntä ja sille varattu 4-johtoinen liitin):
Kytke pakkauksen mukana oleva johto iskuntunnistimeen siten, että se liitin, jossa on VIHREÄ johtolenkki, tulee
iskuntunnistimeen kiinni. Jos DEI:n hälyttimessä on samanlainen lisätunnistinliitin, voit kytkeä tämän johdon
toisen pään suoraan siihen. Hälyttimen puoleisessa päässä olevaan liittimeen jää yksi VIHREÄ johto irralleen.
Tähän VIHREÄÄN johtoon voi kytkeä toisen DEI:n kaksitasoisen lisätunnistimen (esim. 508D) varoitustason
ohdon (Warn Away) eli VIHREÄN johdon, jos haluat kytkeä järjestelmään muita lisätunnistimia. Tällaisessa
tapauksessa saatat häiriöiden välttämiseksi joutua eristämään tunnistinten hälytyslähdöt toisistaan diodeilla.
Diodeilla kumotaan mahdollinen keskinäinen värähtely. Diodit kytketään lisätunnistimen suuntaan eli siten, että
nuoli osoittaa lisätunnistimen suuntaan eli diodissa oleva poikkiviiva tulee lisätunnistimen puolelle.

Vaihtoehto 2 (kaksitasoinen lisätunnistinliitäntä, mutta sille ei omaa 4-johtoista liitintä):
Kytke pakkauksen mukana oleva johto iskuntunnistimeen siten, että se liitin, jossa on VIHREÄ johtolenkki, tulee
iskuntunnistimeen kiinni. Katkaise toisessa päässä oleva liitin sivuleikkureilla irti. Jos DEI:N hälyttimessä ei ole
samanlaista liitintä, mutta siinä on kuitenkin kaksitasoinen lisätunnistinliitäntä (joka voi olla pelkkä yksi johto
muiden joukossa), kytke SININEN johto siihen. SININEN ja VIHREÄ johto on yhdistetty toisiinsa 504D -
iskuntunnistimen päässä, mikäli olet kytkenyt johdon tämän ohjeen mukaan oikein päin. Kytke PUNAINEN johto
jatkuvaan +12V liitäntään sopivan sulakkeen (esim. sisävalon sulake) perään. Kytke MUSTA johto hälyttimen
"maadoitettu, kun hälytin on päällä" -lähtöön eli "ground when armed -lähtöön.

DEI:N HÄLYTIN TAI MUU HÄLYTIN, JOSSA EI OLE KAKSITASOISTA ISKUNTUNNISTINLIITÄNTÄÄ:
Suositeltava tapa:
Kytke pakkauksen mukana oleva johto iskuntunnistimeen siten, että se liitin, jossa on pitkä irrallinen VIHREÄ
johto jää tunnistimeen kiinni. Katkaise toisessa päässä oleva liitin (eli se, jossa on VIHREÄ johtolenkki)
sivuleikkureilla irti. Kytke PUNAINEN johto jatkuvaan +12V liitäntään sopivan sulakkeen (esim. sisävalon sulake)
perään. Kytke MUSTA johto hälyttimen "maadoitettu, kun hälytin on päällä" -lähtöön eli "ground when armed -
lähtöön. Poikkeuksena em. kytkentätapoihin, kytke täyshälytystason SININEN johto hälyttimen
luukkukytkinliitäntään. Huom! Jos luukkukytkinliitännässä on tavaratilan tai konepellin tai muun sisävalon
ohjaus, on luukkukytkimeltä hälyttimelle tuleva johto eristettävä diodilla siten, että luukkukytkin kykenee
maadoittamaan hälyttimen ja laukaisemaan hälytyksen, mutta hälyttimen luukkukytkinliitäntään kytkettävät
tunnistimet eivät kykene maadoittamaan luukkukytkimillä ohjattavia sisävaloja. Mikään tunnistin EI KYKENE
maadoittamaan luukkukytkinliitäntää, jos siihen on kytketty diodilla eristämättömiä sisävaloja. Tunnistin menee
rikki, koska se yrittää johtaa sisävalon ohjaukseen tarvittavan virran hälytyslähtönsä kautta maihin. Ole siis
tarkkana tämän kytkennän kanssa. Luukkukytkimeltä hälyttimen luukkukytkinliitäntään lisättävä diodi on
kytkettävä siten, että diodiin merkitty poikkiviiva tulee luukkukytkimen puolelle. Kytke varoitustason VIHREÄ
johto ohjaamaan relettä, joka kytkee sireenille ohjauksen. Jos sireeni on plus-ohjattu, kytke rele kytkemään
sireenille +12V ja jos sireeni on maaohjattu, kytke rele kytkemään sireenille maita. Plus-ohjatun sireenin
tapauksessa voit vielä halutessasi haaroittaa releen lähdön kahdella diodilla vilkuille, jolloin iskuntunnistimen
varoitustason häirintä aiheuttaa sireenin äänimerkkejä ja vilkkujen vilkuttelua.

SÄÄTÖOHJE:
Herkkyys tulee säätää iskuntunnistimen lopullisessa sijoituspaikassa. Voit kytkeä iskuntunnistimen laadukkaalla
"karhuntarralla" tai liimattavalla tarranauhalla (Velcro) tai ruuveilla tai esimerkiksi nippusiteellä sen
keskikohdassa olevan uran ympäri kiristämällä. Huomioi säätömahdollisuus. Herkkyyttä tulisi kyetä säätämään
helposti vielä asennuksen jälkeenkin, jotta lopullinen tyytyväisyys saavutetaan ja virhehälytysten mahdollisuus
estetään. Kun olet asentanut hälyttimen ja kiinnittänyt iskuntunnistimen, kokeile sen herkkyyttä kytkemällä
hälytinjärjestelmä päälle. Potki renkaita tai lyö kädelläsi kevyesti sivuikkunaan. Älä riko lasia. Hälyttimen tulisi
antaa varoitusääni- ja valomerkkejä pienistä iskuista ja laukaista täyshälytys kovemmista iskuista. Säädä
tunnistimessa olevaa herkkyyssäätöruuvia joko myötäpäivään (herkemmäksi) tai vastapäivään
(epäherkemmäksi) korkeintaan parikymmentä astetta (n. 1/16-kierros) kerrallaan ja kokeile herkkyyttä
uudestaan. Muista NPC! Jos hälyttimessäsi on häiriöiden ja virhehälytysten estojärjestelmä, esim. DEI:n NPC,
muista nollata se kolmannen täyshälytyksen jälkeen käyttämällä käynnistysvirta päällä ja pois (käynnistysvirran
tunnistusjohdon on oltava oikein kytkettynä). Muuten säädät tunnistimen väärin. NPC:llä varustettu järjestelmä ei
laukaise hälytystä tuntiin samasta silmukasta kolmannen hälytyksen jälkeen. Tällä pyritään rajoittamaan
ympäristön melusaastetta esimerkiksi vioittuneen alkuperäisen ovikytkimen tapauksessa tai alueilla, joissa kova
melu (lentokentät) tai seismiset olosuhteet (autolautat) saattavat laukaista iskuntunnistimilla varustettujen
hälytinten hälytystoimintoja.
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MUITA LISÄOHJEITA TUNNISTINTEN KYTKEMISEKSI HÄLYTINJÄRJESTELMIIN:

Kahden tunnistimen kytkeminen hälyttimeen, jossa on kaksi erillistä liitäntää esivaroitukselle ja täyshälytykselle:

Kahden kaksitasoisen tunnistimen kytkentä järjestelmään, jossa ei ole kaksitasoista lisätunnistinliitäntää:
Jos luukkukytkin ohjaa konepellin tai tavaratilan valoa, on lampun läpi tuleva jännite erotettava diodilla.

HUOM! Kahta mikroaaltotutkaa ei saa koskaan kytkeä samaan tilaan. Ne häiritsevät toisiaan
ja aiheuttavat varmasti virhehälytyksiä.


